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Možno ste si to všimli, možno nie. Aký najnovší liek objavila Big Pharma? Ktoré
najdôležitejšie ochorenie vyliečila za posledný rok? Za posledných 5 rokov? Za
posledných 10 rokov? Za posledných 20 rokov?
Počúvame veľa správ o „potenciálne nových liekoch“, o „sľubných nových liečbach“, o
„približovaní sa k lieku“, ako aj o „kráčaní, behaní, skákaní, plávaní, bicyklovaní…
k uzdraveniu“.
Občas tlač v zúfalom entuziazme nájsť liek, nejaký liek ohlási.
No prizrite sa tomu bližšie a čítajte pozorne. Väčšinou sú len „nádejou na budúci liek“,
pretože nie je definované vyliečenie.

Kde sú lieky? Kde sú vyliečení?
Keď tak o tom premýšľame… Ktorý dôležitý liek naposledy Big Pharma objavila? Od
objavu antibiotík mi neprichádza na um ani jeden, odkedy mal inzulín „liečiť“ cukrovku.
Inzulín používame stále. Cukrovku stále nelieči. Je to však iba udržiavacia liečba, nie liečba
čo vylieči. Mnohým diabetikom naďalej odrezávajú nohy, aby zastavili gangrénu a naďalej
zomierajú na ďalšie komplikácie.
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Takže… Kde sú všetky tie lieky? Určite Big Pharma za posledných 20, 30 či 40 rokov
objavila liek, ktorý by niečo liečil? Nie. A je to ešte horšie. Lieky miznú.
Ochorenia, ktoré sme zvykli ľahko liečiť – vo väčšine prípadov – sa stali nevyliečiteľnými.

Ako napríklad depresia…
Depresia sa vo väčšine prípadov zvykla liečiť prirodzeným spôsobom do niekoľkých
mesiacov. Dnes Diagnostická a štatistická príručka duševných porúch hovorí, že by sme
mali spoločne pracovať na „napredovaní liečby a prípadných liekoch na tieto stavy“.
Náš tip: Zistite, aké vitamíny, minerály a doplnky stravy užívať pri rôznych ochoreniach.
Viac informácií tu.
Neodporúča ani jediný liek. Neobsahuje žiadnu všeobecnú definíciu vyliečeného ani
konkrétnu definíciu žiadnej poruchy. Dnes liečime duševné poruchy celé roky. Nikdy ich
však úplne nevyliečime. Ako je to možné?
Vyliečenie nie je definované u žiadnej duševnej poruchy. Je nedefinované. Vyliečenie sa
nedá dokázať v klinických štúdiách. Klinické štúdie merajú účinnosť liečby na známkach
a príznakoch depresie.
Žiadne štúdie liečby depresií Big Pharmy liek nájsť nedokážu. Na vyliečenú depresiu
žiadny test neexistuje. Existuje veľa spôsobov liečenia depresie. No žiadny liek.
Čo sa stane, keď je prípad depresie skutočne vyliečený? Pacient sa vylieči a liek sa stratí.
Tento model Big Pharmy nepatí len na depresiu, ale aj mnohé ďalšie ochorenia.

Vedecká definícia lieku
Vyliečenie nie je po vedeckej ani medicínskej stránke definované u ŽIADNEHO
neinfekčného ochorenia. Ani u jedného.
U artritídy, Alzheimerovej choroby, nadúvania, rakoviny, Crohnovej choroby, depresie,
cukrovky, epilepsie, fibromyalgie, dny, hypertenzie… mohol by som pokračovať.
Robím to často. Big Pharma nevie nájsť liek na žiadne z nich. Vyliečenie nie je definované.
Veľa lekárskych slovníkov ani neobsahuje heslo pre slovo vyliečenie.
Vyliečenie sa nedá testovať. Nedá sa dokázať. A tak sa nedajú nájsť lieky.
Možno to nie je chyba Big Pharmy. A čo úrady? Lenže definíciu vyliečenia nemajú ani tie.
Ak Big Pharma predkladá úradom nejaký liek, potom musí návrh definovať vyliečenie.
Vyliečenie však definované nie je.
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A čo naše lekárske asociácie? Žiadna nemá definíciu vyliečenia u iného ako neinfekčného
ochorenia. Žiadna z našich zdravotníckych byrokracií nemá definíciu vyliečenia. Žiadna na
jeho definícii nepracuje.
Vyliečenie je definované len pri niektorých ochoreniach. To však nie je najhoršie. Je to
ešte horšie. Vyliečenie je definované iba u niekoľkých infekčných ochorení, ktoré sa liečia
jedovatým liekom zabíjajúcim infekciu (antibiotikami). Ale to je všetko.

Môže zdravie liečiť?
„Na bežné prechladnutie (chrípku, mumps, osýpky) nie je žiadny liek.“ Lieči ich náš stav
zdravia. Čím sme zdravší, tým rýchlejšie sa z týchto ochorení liečime. Keď sme menej
zdraví, častejšie prechladneme, máme častejšie chrípku a ich liečenie trvá dlhšie.
Zdravie však Big Pharma nemôže vložiť do fľaštičky a patentovať ho. Zdravie nie je
jedovaté. Nezapadá do súčasnej definície medicíny.
Predpisovať zdravie na mnohé ochorenia je protizákonné. Lekárske recepty na zdravie
nehradí poistenie. A to ani vtedy, keď lieči.
V dôsledku toho nemôže Big Pharma na tieto ochorenia ani liek nájsť. Big Pharma
predáva liečby, ktoré „zaberajú“, ale neliečia. Vlastne ani nemôžu.
Big Pharma nepotrebuje lieky utajovať. Nikto ich nevie nájsť. Ale teraz tá zvláštna časť.

Som vyliečený
Všetci sme mali nádchu a vyliečili sme si ju zdravím. Väčšina z nás mala chrípku a vyliečila
si ju zdravím. Ja som mal osýpky – dvakrát – a raz mumps a vyliečil som ich zdravím.
Každý vie, že choroby sa liečia.
Ale vari to všetci nevieme? Každý rok veľa ľudí tvrdí, že sa vyliečili z cukrovky, artritídy,
fibromyalgie, ba dokonca aj z rakoviny a ďalších chorôb. Je tu iba jeden problém.
Pre cukrovku, artritídu, rakovinu, obezitu, depresiu ba ani skorbut nie je vyliečenie
definované. Títo ľudia nevedia dokázať, že boli vyliečení. Aj vtedy, keď k vyliečeniu dôjde –
nič sa nedá dokázať.
Big Pharma nemôže skúmať prípady vyliečenia, lebo vyliečenie nie je definované. Nedajú
sa nájsť žiadne lieky, ktoré by bolo treba tajiť. Nie je čo tajiť.
Odporúčame: Prírodná liečba artrózy (opotrebovaných kĺbov)
Definovať vyliečenie nie je ťažké. V systéme nášho zdravotníctva pracuje mnoho našich
najinteligentnejších ľudí. Definovať vyliečenie určite nemôže trvať dlho.
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Keď definujeme vyliečenie a niekto vyhlasuje, že je vyliečený, môžeme liečbu otestovať.
Dnes však pre vyliečenie žiadny test neexistuje.
Klinické štúdie merajú prínosy „liečby“ štatisticky. No bez definície vyliečenia
nedokážeme určiť, či úspešné liečby posúvajú chorobu smerom k vyliečeniu, alebo
opačne.
Liečba nie je štatistika. Každá liečba je jednotlivý prípad. Každá liečba je príbeh. Big
Pharma príbehy ignoruje, lebo ignoruje liečby. Alebo možno ignoruje liečby, lebo
ignoruje príbehy.

Definovaný liek
Definovať liek nie je ťažké. Samozrejme, niektoré ochorenia sú prosté, iné zložité.
Niektoré lieky a liečby môžu byť prosté, iné musia byť zložité.
Sú tri základné druhy ochorení a tri druhy liekov. Konvenčná medicína a Big Pharma však
lieky nájsť nevedia. Big Pharma lieky neutajuje, iba ich ignoruje.
Zdroj: wakeup-world.com, Spracoval: Badatel.net

Podobné články
Starší ľudia sú dnes doslova „otravovaní“ nadmerným množstvom liekov
Farmaceutický priemysel a organizovaný zločin – sú si podobnejšie, než myslíte
8 šialených vecí, ktoré na vašom tele napáchajú antibiotiká
Štúdia zistila, že farmaceutický priemysel o antidepresívach nechutne klame
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